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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
към покана с изх. №12  от 25.03.2014 г.  относно избор на изпълнител на 
обществена поръчка за услуга  по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез 

публична покана 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 

 
І. Предмет на поръчката: 

 
 Предметът на настоящата поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл. 3, ал. 1, 
т. 2 от ЗОП с наименование: „Предоставяне на универсални и неуниверсални 
пощенски услуги за нуждите на Община Смолян“,  по две обособени позиции, както 
следва:  
  

1. Обособена позиция № 1: „Приемане, обработка и доставка на кореспондентски 
пратки, малки пакети, печатни произведения и колети”,  

2. Обособена позиция  № 2: „Куриерски услуги” 
  

ІІ. Обхват на услугата: 
 
 Обособена позиция № 1: „Приемане, обработка и доставка на 
кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и колети”, 
включваща:  
 

Кореспондентски пратки 
 
№ 
по 
ред 

Вид пратка/услуга Тегло (гр.) 

1. 
 
 
 
 
 

Кореспондентски пратки „без предимство” до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 500 гр. 
от 501 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 

2. Кореспондентски пратки „с предимство до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
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от 251 до 500 гр. 
от 501 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 

3. Пощенски карти „без предимство”  
4. Пощенски карти „с предимство”  

 
3. Печатни произведения 

 
№ 
по 
ред 

Вид пратка/услуга Тегло (гр.) 

1. Печатни произведения  „без предимство” до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 500 гр. 
от 501 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 
от 2001 до 3000 гр. 
от 3001 до 4000 гр. 
от 4001 до 5000 гр. 

2. Печатни произведения  „с предимство” до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 500 гр. 
от 501 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 
от 2001 до 3000 гр. 
от 3001 до 4000 гр. 
от 4001 до 5000 гр. 

 
4. Малък пакет 

 
№ 
по 
ред 

Вид пратка/услуга Тегло (гр.) 

1. Малък пакет „без предимство” до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 500 гр. 
от 501 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 

2. Малък пакет „с предимство” до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 500 гр. 
от 501 до 1000 
от 1001 до 2000 гр. 

 
4. Секограма  до  7 кг. 
 
5. Допълнителни пощенски услуги за кореспондентски пратки, печатни 

произведения, малки пакети и секограми: 
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      - Препоръка; 
      - Известие за доставяне; 
      - До поискване; 
      - Обявена стойност; 
      - Наложен платеж; 
   
6. Колетни пратки 
     

№ 
по 
ред 

Вид пратка/услуга Тегло (гр.) 

1. Колет – обикновен 
от/за едно и също населено място 

до 1 кг. 
над 1 до 3 кг. 
над 3 до 5 кг. 
над 5 до 7 кг. 
над 7 до 10 кг. 
над 10 до 15 кг. 
над 15 до 20 кг. 

2. Колет – обикновен 
от/за различни населени места 

до 1 кг. 
над 1 до 3 кг. 
над 3 до 5 кг. 
над 5 до 7 кг. 
над 7 до 10 кг. 
над 10 до 15 кг. 
над 15 до 20 кг. 

3. Колет – „обременителен” 
от/за едно и също населено място 

до 1 кг. 
над 1 до 3 кг. 
над 3 до 5 кг. 
над 5 до 7 кг. 
над 7 до 10 кг. 
над 10 до 15 кг. 
над 15 до 20 кг. 

4. Колет – „обременителен” 
от/за различни населени места 

до 1 кг. 
над 1 до 3 кг. 
над 3 до 5 кг. 
над 5 до 7 кг. 
над 7 до 10 кг. 
над 10 до 15 кг. 
над 15 до 20 кг. 

5. Колет – „чуплив” 
от/за едно и също населено място 

до 1 кг. 
над 1 до 3 кг. 
над 3 до 5 кг. 
над 5 до 7 кг. 
над 7 до 10 кг. 
над 10 до 15 кг. 
над 15 до 20 кг. 
 



                                       

4 

6. Колет – „чуплив” 
от/за различни населени места 

до 1 кг. 
над 1 до 3 кг. 
над 3 до 5 кг. 
над 5 до 7 кг. 
над 7 до 10 кг. 
над 10 до 15 кг. 
над 15 до 20 кг. 

 
 
 

7. Допълнителни пощенски услуги за колетните пратки: 
      - Препоръка; 
      - Известие за доставяне; 
      - До поискване; 
      - Обявена стойност; 
      - Наложен платеж; 
      - за доставена колетна пратка до адреса на получателя. 

 
8. Международни пощенски и колетни пратки: 
 
8.1 Международни пощенски пратки 

     
№ 
по 
ред 

Вид пратка/услуга Тегло (гр.) 

1. Международна пощенска пратка – стандартна 
„без предимство”, Съседни държави 

до 20 гр. 

2. Международна пощенска пратка – стандартна 
„с предимство”, Съседни държави 

до 20 гр. 

3. Международна пощенска пратка – стандартна 
„без предимство”за Европейски държави 

до 20 гр. 

4. Международна пощенска пратка – стандартна 
„с предимство” за Европейски държави 

до 20 гр. 

5. Международна пощенска пратка – стандартна 
„без предимство”за Държави извън Европа 

до 20 гр. 

6. Международна пощенска пратка – стандартна 
„с предимство” за Държави извън Европа 

до 20 гр. 

7. Международна пощенска пратка  - нестандартна 
„без предимство”, Съседни държави 

до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 350 гр. 
от 351 до 450 гр. 
от 451 до 550 гр. 
от 551 до 800 гр. 
от 801 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 
от 2001 до 3000 гр. 
от 3001 до 4000 гр. 
от 4001 до 5000 гр. 
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8. Международна пощенска пратка - нестандартна               
„с предимство”, Съседни държави 

от 1001 до 2000 гр. 
от 2001 до 3000 гр. 
от 3001 до 4000 гр. 
от 4001 до 5000 гр. 

9. Международна пощенска пратка - нестандартна                   
„без предимство” за Европейски държави 

до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 350 гр. 
от 351 до 450 гр. 
от 451 до 550 гр. 
от 551 до 800 гр. 
от 801 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 
от 2001 до 3000 гр. 
от 3001 до 4000 гр. 
от 4001 до 5000 гр. 

10. Международна пощенска пратка - нестандартна                      
„с предимство” за Европейски държави 

до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 350 гр. 
от 351 до 450 гр. 
от 451 до 550 гр. 
от 551 до 800 гр. 
от 801 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 
от 2001 до 3000 гр. 
от 3001 до 4000 гр. 
от 4001 до 5000 гр. 

11. Международна пощенска пратка -нестандартна                      
„без предимство” за Държави извън Европа 

до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 350 гр. 
от 351 до 450 гр. 
от 451 до 550 гр. 
от 551 до 800 гр. 
от 801 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр. 
от 2001 до 3000 гр. 
от 3001 до 4000 гр. 
от 4001 до 5000 гр. 

12. Международна пощенска пратка - нестандартна                      
„с предимство” за Държави извън Европа 

до 50 гр. 
от 51 до 100 гр. 
от 101 до 250 гр. 
от 251 до 350 гр. 
от 351 до 450 гр. 
от 451 до 550 гр. 
от 551 до 800 гр. 
от 801 до 1000 гр. 
от 1001 до 2000 гр 
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  от 2001 до 3000 гр. 
от 3001 до 4000 гр. 
от 4001 до 5000 гр. 

 
 
 
8.2 Международни колетни пратки 
      
№ 
по 
ред 

Вид пратка/услуга Тегло (гр.) 

1. Международна колетна пратка  - изпращана по 
земен път, за Съседни държави 

до 1 кг. 
над 1 до 2 кг. 
над 2 до 3 кг. 
над 3 до 4 кг. 
над 4 до 5 кг. 
над 5 до 6 кг. 
над 6 до 7 кг. 
над 7 до 8 кг. 
над 8 до 9 кг. 
над 9 до 10 кг. 
над 10 до 11 кг. 
над 11 до 12 кг. 
над 12 до 13 кг. 
над 13 до 14 кг. 
над 14 до 15 кг. 
над 15 до 16 кг. 
над 16 до 17 кг. 
над 17 до 18 кг. 
над 18 до 19 кг. 
над 19 до 20 кг. 
над 20 до 21 кг. 
над 21 до 22 кг. 
над 22 до 23 кг. 
над 23 до 24 кг. 
над 24 до 25 кг. 
над 25 до 26 кг. 
над 26 до 27 кг. 
над 27 до 28 кг. 
над 28 до 29 кг. 
над 29 до 30 кг. 
над 30 до 31 кг. 
над 31 кг. 
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2. 

 
 
 
 
Международна колетна пратка  - изпращана по 
земен път, за Европейски държави 

 
 
 
 
до 1 кг. 
над 1 до 2 кг. 
над 2 до 3 кг. 
над 3 до 4 кг. 
над 4 до 5 кг. 
над 5 до 6 кг. 
над 6 до 7 кг. 
над 7 до 8 кг. 
над 8 до 9 кг. 
над 9 до 10 кг. 
над 10 до 11 кг. 
над 11 до 12 кг. 
над 12 до 13 кг. 
над 13 до 14 кг. 
над 14 до 15 кг. 
над 15 до 16 кг. 
над 16 до 17 кг. 
над 17 до 18 кг. 
над 18 до 19 кг. 
над 19 до 20 кг. 
над 20 до 21 кг. 
над 21 до 22 кг. 
над 22 до 23 кг. 
над 23 до 24 кг. 
над 24 до 25 кг. 
над 25 до 26 кг. 
над 26 до 27 кг. 
над 27 до 28 кг. 
над 28 до 29 кг. 
над 29 до 30 кг. 
над 30 до 31 кг. 
над 31 кг. 
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3. 

 
 
 
Международна колетна пратка  - изпращана по 
земен път, за Държави извън Европа 

 
 
 
до 1 кг. 
над 1 до 2 кг. 
над 2 до 3 кг. 
над 3 до 4 кг. 
над 4 до 5 кг. 
над 5 до 6 кг. 
над 6 до 7 кг. 
над 7 до 8 кг. 
над 8 до 9 кг. 
над 9 до 10 кг. 
над 10 до 11 кг. 
над 11 до 12 кг. 
над 12 до 13 кг. 
над 13 до 14 кг. 
над 14 до 15 кг. 
над 15 до 16 кг. 
над 16 до 17 кг. 
над 17 до 18 кг. 
над 18 до 19 кг. 
над 19 до 20 кг. 
над 20 до 21 кг. 
над 21 до 22 кг. 
над 22 до 23 кг. 
над 23 до 24 кг. 
над 24 до 25 кг. 
над 25 до 26 кг. 
над 26 до 27 кг. 
над 27 до 28 кг. 
над 28 до 29 кг. 
над 29 до 30 кг. 
над 30 до 31 кг. 
над 31 кг. 
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4. 

 
 
 
Международна колетна пратка  - изпращана по 
въздушен път, за Съседни държави 

 
 
 
до 1 кг. 
над 1 до 2 кг. 
над 2 до 3 кг. 
над 3 до 4 кг. 
над 4 до 5 кг. 
над 5 до 6 кг. 
над 6 до 7 кг. 
над 7 до 8 кг. 



                                       

10 

  над 8 до 9 кг. 
над 9 до 10 кг. 
над 10 до 11 кг. 
над 11 до 12 кг. 
над 12 до 13 кг. 
над 13 до 14 кг. 
над 14 до 15 кг. 
над 15 до 16 кг. 
над 16 до 17 кг. 
над 17 до 18 кг. 
над 18 до 19 кг. 
над 19 до 20 кг. 
над 20 до 21 кг. 
над 21 до 22 кг. 
над 22 до 23 кг. 
над 23 до 24 кг. 
над 24 до 25 кг. 
над 25 до 26 кг. 
над 26 до 27 кг. 
над 27 до 28 кг. 
над 28 до 29 кг. 
над 29 до 30 кг. 
над 30 до 31 кг. 
над 31 кг. 

5. Международна колетна пратка  - изпращана по 
въздушен път, Европейски държави 

до 1 кг. 
над 1 до 2 кг. 
над 2 до 3 кг. 
над 3 до 4 кг. 
над 4 до 5 кг. 
над 5 до 6 кг. 
над 6 до 7 кг. 
над 7 до 8 кг. 
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  над 8 до 9 кг. 
над 9 до 10 кг. 
над 10 до 11 кг. 
над 11 до 12 кг. 
над 12 до 13 кг. 
над 13 до 14 кг. 
над 14 до 15 кг. 
над 15 до 16 кг. 
над 16 до 17 кг. 
над 17 до 18 кг. 
над 18 до 19 кг. 
над 19 до 20 кг. 
над 20 до 21 кг. 
над 21 до 22 кг. 
над 22 до 23 кг. 
над 23 до 24 кг. 
над 24 до 25 кг. 
над 25 до 26 кг. 
над 26 до 27 кг. 
над 27 до 28 кг. 
над 28 до 29 кг. 
над 29 до 30 кг. 
над 30 до 31 кг. 
над 31 кг. 

6. Международна колетна пратка  - изпращана по 
въздушен път, за Държави извън Европа 

до 1 кг. 
над 1 до 2 кг. 
над 2 до 3 кг. 
над 3 до 4 кг. 
над 4 до 5 кг. 
над 5 до 6 кг. 
над 6 до 7 кг. 
над 7 до 8 кг. 
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  над 8 до 9 кг. 
над 9 до 10 кг. 
над 10 до 11 кг. 
над 11 до 12 кг. 
над 12 до 13 кг. 
над 13 до 14 кг. 
над 14 до 15 кг. 
над 15 до 16 кг. 
над 16 до 17 кг. 
над 17 до 18 кг. 
над 18 до 19 кг. 
над 19 до 20 кг. 
над 20 до 21 кг. 
над 21 до 22 кг. 
над 22 до 23 кг. 
над 23 до 24 кг. 
над 24 до 25 кг. 
над 25 до 26 кг. 
над 26 до 27 кг. 
над 27 до 28 кг. 
над 28 до 29 кг. 
над 29 до 30 кг. 
над 30 до 31 кг. 
над 31 кг. 

 
    9. Допълнителни пощенски услуги за международните колетните пратки: 

      - Препоръка; 
      - Известие за доставяне; 
      - Обявена стойност; 
       

Обособена позиция  № 2: „Куриерски услуги” 
 
№ 
по 
ред 

Вид пратка/услуга Тегло (гр.) 

1. Обикновена куриерска услуга за гр. Смолян до 0,5 кг. 
до 1 кг. 
до 2 кг. 
до 3 кг. 
до 4 кг. 
до 5 кг. 
до 6 кг. 
до 7 кг. 
до 8 кг. 
до 9 кг. 
до 10 кг. 
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  до 11 кг. 
до 12 кг. 
до 13 кг. 
до 14 кг. 
до 15 кг. 
до 16 кг. 
до 17 кг. 
до 18 кг. 
до 19 кг. 
до 20 кг. 
над 20 кг. 

2. Експресна куриерска услуга за гр. Смолян до 0,5 кг. 
до 1 кг. 
до 2 кг. 
до 3 кг. 
до 4 кг. 
до 5 кг. 
до 6 кг. 
до 7 кг. 
до 8 кг. 
до 9 кг. 
до 10 кг. 
до 11 кг. 
до 12 кг. 
до 13 кг. 
до 14 кг. 
до 15 кг. 
до 16 кг. 
до 17 кг. 
до 18 кг. 
до 19 кг. 
до 20 кг. 
над 20 кг. 

3. Обикновена вътрешна куриерска услуга до 0,5 кг. 
до 1 кг. 
до 2 кг. 
до 3 кг. 
до 4 кг. 
до 5 кг. 
до 6 кг. 
до 7 кг. 
до 8 кг. 
до 9 кг. 
до 10 кг. 
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  до 11 кг. 
до 12 кг. 
до 13 кг. 
до 14 кг. 
до 15 кг. 
до 16 кг. 
до 17 кг. 
до 18 кг. 
до 19 кг. 
до 20 кг. 
над 20 кг. 

4. Експресна вътрешна куриерска услуга до 0,5 кг. 
до 1 кг. 
до 2 кг. 
до 3 кг. 
до 4 кг. 
до 5 кг. 
до 6 кг. 
до 7 кг. 
до 8 кг. 
до 9 кг. 
до 10 кг. 
до 11 кг. 
до 12 кг. 
до 13 кг. 
до 14 кг. 
до 15 кг. 
до 16 кг. 
до 17 кг. 
до 18 кг. 
до 19 кг. 
до 20 кг. 
над 20 кг. 

3. Куриерска услуга за страни, членки на 
Европейския съюз 

до 0,5 кг. 
до 1 кг. 
до 2 кг. 
до 3 кг. 
до 4 кг. 
до 5 кг. 
до 6 кг. 
до 7 кг. 
до 8 кг. 
до 9 кг. 
до 10 кг. 
до 11 кг. 
до 12 кг. 
до 13 кг. 
до 14 кг. 
до 15 кг 
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  до 16 кг. 
до 17 кг. 
до 18 кг. 
до 19 кг. 
до 20 кг. 
над 20 кг. 

4. Куриерска услуга  за страни извън Европейския 
съюз 

до 0,5 кг. 
до 1 кг. 
до 2 кг. 
до 3 кг. 
до 4 кг. 
до 5 кг. 
до 6 кг. 
до 7 кг. 
до 8 кг. 
до 9 кг. 
до 10 кг. 
до 11 кг. 
до 12 кг. 
до 13 кг. 
до 14 кг. 
до 15 кг. 
до 16 кг. 
до 17 кг. 
до 18 кг. 
до 19 кг. 
до 20 кг. 
над 20 кг. 

 
Допълнителни услуги: 
      - Обратна разписка; 
      - Наложен платеж; 
      - Връщане на обратни документи; 
      - Входящ номер; 
      - Застраховка; 
    Участниците следва да оферират всички допълнителни услуги, които предлагат, извън 
горепосочените.  
  
 При поискване на обратна разписка за дадена доставка, Изпълнителят следва да 
я представи на възложителя в рамките на два работни дни от деня на доставката, като в 
същата следва да са посочени - дата, час, име подпис на получателя, както и да осигури 
при поискване от възложителя – осведомяване за движението на куриерските пратки.  
 За пратките, за които не е поискана обратна разписка и не са доставени в 
посочените срокове, Изпълнителят, следва да уведоми Възложителя в рамките на 2 дни, 
считани от деня, в който е следвало да се извърши доставката. 
 Недоставените пратки се връщат на подателя, придружени със справка, в която 
се посочват причините за недоставяне. 
 

ІІІ. Място и срок за изпълнение: 
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 3.1. Място за изпълнение:  
За услугите  по обособени позиции № 1 и № 2  мястото на изпълнение на услугата е от 
адреса на Възложителя, сградата на Община Смолян, находяща се в гр. Смолян, бул. 
„България” № 12. 
   3.2. Срок за изпълнение:  
 - по обособена позиция № 1 – събирането и доставянето на пратките да се 
извършва по веднъж дневно, всеки работен ден от седмицата между 08:30 ч. – 17:00 ч., а 
при необходимост - два пъти на ден – по Заявка на Възложителя. Експедицията на 
пратките не трябва  да надвишава 24 часа от приемането им.  
 - по обособена позиция № 2 – куриерските услуги да се извършват по подадена 
заявка от Възложителя, като срока е в зависимост от вида на услугата – обикновена за          
гр. Смолян – до 24 часа, експресна за гр. Смолян – до 6 часа, за страната обикновена  - до 
48 часа, експресна за страната – до 24 часа. 

     3.4. Срокът на действие на договорите за всяка обособена позиция от 
настоящата поръчка е 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването им или до 
достигане на максималната стойност по съответната обособена позиция, което от двете 
събития настъпи по-рано.  

 
ІV.  Стойност на поръчката 

 
Стойността за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка 

е до 44 000,00 лв.  /четиридесет и четири хиляди лева/ без включен ДДС, разпределени 
по обособени позиции, както следва: 

4.1. Цена за Обособена позиция № 1: „Приемане, обработка и доставка на 
кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и колети”, на стойност до 
36 000 лв. /тридесет и шест хиляди лева/, без включен ДДС 

4.2. Цена за Обособена позиция  № 2: „Куриерски услуги”, на стойност до               
8 000 лв. /осем хиляди лева/, без включен ДДС. 

Възложителят си запазва правото да не изразходи в пълен размер посочените 
прогнозни стойности, в зависимост от възникналата необходимост. 

   4.3 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото 
изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и 
срок. 

V. Финансиране 
5.1. Финансиране: 

Финансирането на настоящата поръчка се осигурява със собствени средства от 
бюджета на възложителя.  
 

5.2. Условия и начин  плащане: 
 

Заплащането на цената на всяка една услуга ще се извършва по банков път 
ежемесечно по банковата сметка на изпълнителя в български лева при условията и 
начина, подробно описани в проекта на договор, съгласно следната схема за плащане: 

-  Авансово плащане по договора не се предвижда. 
- Плащането се извършва в срок до 30 – то  (тридесето) число на месеца, следващ 

месеца за който се дължи плащане за съответните услуги, удостоверени чрез подписване 
на приемо-предавателен протокол и обобщена месечна справка и надлежно оформена 
фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 Фактурата и обобщената справка следва да бъдат представени на Възложителя  до 
15-то число всеки месец за предходния период.  


